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Ediane Almeida <ediane.alm09@gmail.com>

ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 

Vilmar Gaier <gaier@foroeste.com.br> 24 de março de 2022 11:41
Para: consorciocidirios@gmail.com, ediane.alm09@gmail.com, Pipe Foroeste <pipe@foroeste.com.br>, Gabriel
Candaten <gabrielc@foroeste.com.br>

Prezados Senhores.

Em relação ao processo licitatório em tela, com o intuito de aumentar a competitividade do certame, e
consequentemente reduzir o valor a ser desembolsado pelo consórcio, solicitamos a retificação de 02 características
descritas no edital, em relação ao item 02 do mesmo, conforme abaixo;

Onde se pede torque máximo do motor igual ou superior a 580 NM, solicitamos que seja exigido torque a partir de
500 NM, tendo em vista que o torque final do veículo se dá através da multiplicação entre o torque do motor x
relação de redução da primeira marcha x relação de redução do eixo traseiro, gerando tal somatório um equilíbrio de
força entre as possíveis marcas participantes da licitação;

Onde se pede freios de serviço à tambor nas rodas, solicitamos que seja acrescido à tambor ou freios à disco, tendo
em vista a melhor eficiência na frenagem.

Para sua melhor apreciação, segue descritivo de nosso produto:

CAMINHÃO MARCA FOTON, modelo 11.16, ano de fabricação 2021, modelo 2022, equipado com motor Cummins,
à diesel, com 04 cilindros em linha, potência de 156 cvs, torque de 500 NM, turbinado e intercoolado, versão 4 x 2,
sistema de emissão de poluentes Proconve P-7, caixa de mudanças manual com 06 marchas à frente e 01 à ré,
tanque de combustível em alumínio com capacidade para 200 litros, freios de serviço à disco nas rodas dianteiras e
tambor nas rodas traseiras, à ar, com ABS e EBD, freio motor, freio estacionário, entre eixos de 4.200mm, Peso
Bruto Total(PBT), de 10.116 Kgs., com Direção Hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, espelho
retrovisor de ponto cego e central, sensor de ré, cinto de segurança de 03 pontos, seletor de modo de condução,
faróis de neblina, volante com ajuste de altura e profundidade, acelerador eletrônico, embreagem à ar, tacógrafo
digital, rádio AM/FM  com entrada para USB, defletor de ar, pneus 235/75R17,5, sem camara, banco do motorista
com suspensão à ar.

No aguardo que nossa solicitação seja atendida.

Atenciosamente

Vilmar Gaier Ribeiro
Gerente de Vendas
FOROESTE VEÍCULOS LTDA.
Concessionária da Marca FOTON para todo o Extremo Oeste-SC
Fones;  49  36227002
             49 991165572


